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OPGROEIEN REGIE 

GESCHILLENCOMMISSIE GROEIPAKKET1 

 

BESLISSING 

NR. 2022/025 

25 maart 2022 

 

REPERTORIUMNR. GC/21/A0265 

 

INZAKE : Mevrouw ……………………………….., wonende te ………………………….. 

……………………………………….. 

- Verzoekster -  

 

TEGEN :  

………………………, met maatschappelijke zetel te ……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

- Verwerende partij - 

 

 

 
1 Bij de bepalingen van artikel 104, 1e lid van het Decreet van 27 april 2018 (tot regeling van de toelagen in het 

kader van het gezinsbeleid) werd er bij Kind en Gezin (Opgroeien Regie) een geschillencommissie ingericht.  In 

toepassing van het 2e lid van voormeld artikel kan er tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de 

toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan na afloop van de termijn waarin hij op 

basis van dit decreet een beslissing moet nemen (met uitzondering van de in het 3e lid bepaalde 

uitzonderingen), alleen beroep worden ingesteld bij deze geschillencommissie. 
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1. Over het procedureverloop: 

Gelet op het verzoek dat verzoekster per e-mail d.d. 19 oktober 2021 bij de 

Geschillencommissie heeft ingediend, gericht tegen de beslissing van verwerende partij per 

brief d.d. 13 oktober 2021; 

Gelet op de beslissing van de Geschillencommissie d.d. 5 november 2021 waarbij aan 

verzoekster de ontvankelijkheid van het verzoek werd meegedeeld; 

Gelet op het feit dat beide partijen behoorlijk in kennis werden gesteld dat zij hun belangen 

op deze zitting van 25 maart 2022 kunnen komen verdedigen of zich daarbij door een 

raadsman of een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen; 

Gelet op het feit dat de verzoekster de zitting van 25 maart 2022 bijwoonde en werd 

gehoord; 

Gelet op het feit dat de verwerende partij niet op de zitting van 25 maart 2022 is verschenen 

of zich heeft laten vertegenwoordigen;  

Er werden geen leden van de Geschillencommissie gewraakt. 

 

2. Over de feiten van de zaak: 

 

De verwerende partij betaalt tot heden Groeipakket aan verzoekster voor haar zoon ……………….. (° 

…………………). 

Voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 werd er eveneens een schooltoeslag secundair 

onderwijs voor ……………………. toegekend. 

Wat betreft het schooljaar 2020-2021 werd de schooltoeslag automatisch toegekend op 27 oktober 

2020 na een inschrijving in het ………………………………………………… die op 15 oktober 2020 reeds werd 

geannuleerd en waarbij ………………..  intussen was ingeschreven voor een opleiding in een centrum 

voor volwassenenonderwijs. 

Gezien er derhalve niet langer een inschrijving in een erkende instelling voor secundair onderwijs 

bleek, werd de schooltoeslag betreffende het schooljaar 2020-2021, ten bedrage van € 964,05, door 

de verwerende partij van verzoekster teruggevorderd bij beslissing van 13 oktober 2021.  

 

3. Standpunt van verzoekster: 

 

In het verzoek van 19 oktober 2021 verwoordt verzoekster haar grieven als volgt: 

“Naar aanleiding van het schrijven op datum van 13/10/2021, werd me medegedeeld dat er geen 
recht is op een schooltoelage als mijn zoon zijn diploma haalde via het tweedekansonderwijs. 
Het gaat hier over …………….. geboren op ……………….. wonende te ……………………………………., met als 
dossiernummer …………………… Echter heb ik dit geld toen reeds gebruikt om zijn inschrijvingsgeld te 
betalen zodoende dat hij toch zijn diploma kon behalen, anders had …………… nooit zijn diploma 
kunnen behalen. 
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Het bedrag dat ik moet terugbetalen € 964,05 kan ik niet terugbetalen omdat ik maar een laag 
inkomen heb en zijn kindergeld ook nodig heb om rond te komen. 
We hebben ook al recht op een verhoogde tegemoetkoming. 
Er werd mij ook verteld dat hij aan een bepaald aantal lesuren moest voldoen om toch in aanmerking 
te komen voor het groeipakket. 
Hier heeft ……………… steeds aan voldaan.” 
 

Ter zitting licht de verzoekster het moeilijke schooltraject van haar zoon toe, als gevolg van 

pesterijen op de school wat aanleiding heeft gegeven tot psychische problemen waarbij zij de 

professionele hulp van een kinderpsycholoog diende in te roepen.  Op aanraden van de leerkrachten 

secundair onderwijs werd de overstap gemaakt naar het CVO, maar waarbij echter niet werd 

gewezen op de mogelijke gevolgen voor de schooltoeslag.  De verzoekster vermeldt ook dat zij een 

lening heeft moeten aangaan bij haar broer om de schoolkosten te kunnen betalen.  De verzoekster 

voegt hieraan toe dat de schoolkosten voor studies via het CVO financieel vrij zwaar uitvallen, mede 

gelet op haar laag inkomen.  Zij legt tevens het door het CVO vervolledigde formulier voor ingevolge 

de vraag van …………… per brief d.d. 09.09.2020 aangaande het aantal gevolgde lesuren. 

 

4. Standpunt van verwerende partij: 

 

- Bij betwiste beslissing van 13 oktober 2021 heeft verwerende partij aan verzoekster 

meegedeeld wat volgt: 

“Wij hebben jouw recht op het Groeipakket opnieuw onderzocht voor de periode van 09/2020. 

Wij hebben vastgesteld dat je een bedrag van € 964,05 hebt ontvangen waarop je geen recht had 

voor ………………………. Dit bedrag bestaat uit: 

• ……………………….: Schooltoeslag 

Een leerling in het secundair onderwijs heeft geen recht op een schooltoeslag als hij 

tweedekansonderwijs volgt. Aangezien ………………. in het schooljaar 2020-2021 tweedekansonderwijs 

volgde is er geen recht op de schooltoeslag voor dat schooljaar (art. 32 Groeipakketdecreet) 

Wij moeten € 964,05 van je terugvragen.” 

 

- Bij e-mail van 8 december 2021 deelde verwerende partij aan de Geschillencommissie mee 

wat volgt: 

“Het kind …………… was ingeschreven in de secundaire school ………………………………………………… voor 

het 2de leerjaar, 3de graad Boekhouden informatica TSO voor het schooljaar 2020/2021  . 

Op basis van deze gegevens (elektronische flux) werd de schooltoeslag van €964,05 automatisch 

toegekend op 27/10/2020. Begunstigde ………………………….. werd hiervan ingelicht met het formulier 

SEPAR01, verstuurd op 28/10/2020. Op blz. 2 van dit document wordt vermeld dat wij de 

schooltoeslag betalen op basis van type onderwijs ‘secundair’. 
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Op 03/11/2020 ontvangen wij een papieren schoolattest waaruit blijkt dat …………… ook gedurende 

30u/week les volt bij ………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………….. en dit van 15/09/2020 tot 27/01/2021. 

Het kind volgt daar de aanvullende algemene vorming Multimedia operator ICT en administratie 

(niet decretaal). 

Bij de controle einde schooljaar 2020/2021 blijkt dat de inschrijving in het ……………………………. 

…………………….. werd geannuleerd op 15/10/2020. Bijgevolg blijft alleen de studie in het CVO over.  

Deze studie geeft geen recht op de schooltoeslag (Art. 32 van het Groeipakketdecreet). 

De schooltoeslag werd terecht gedebiteerd en teruggevorderd op 13/10/2021.” 

 

De verwerende partij heeft op vraag van het secretariaat bij e-mail van 15 maart 2022 aanvullend op 

haar standpunt een kopie bezorgd van de in het standpunt vermelde formulier SEPAR01 d.d. 27 

oktober 2020, van het ontvangen papieren schoolattest en een overzicht van de van Onderwijs 

ontvangen fluxen. 

Met betrekking tot deze ontvangen fluxen verduidelijkt verwerende partij daarbij dat: 

“Ik heb een overzicht van de historiek onderwijs (in productie) toegevoegd. Dat is een lijst van alle 

attesten die wij automatisch van Onderwijs ontvangen hebben. 

Ik heb uit deze lijst 2 details genomen, nl van het attest dd 11/08/2020 = D062 attest 

schoolinschrijving 20/21 in het ……………………………………………… (inschrijving voor de opleiding 2de 

leerjaar, 3de graad Boekhouden informatica TSO). 

Het tweede detail dat ik toegevoegd heb, is van 15/10/2020 en vermeldt dat er op die dag geen 

attest D062 meer beschikbaar is.” 

 

5. Beoordeling in rechte: 

 

Verzoekster tekent bij verzoek d.d. 19 oktober 2021 beroep aan tegen de beslissing van verwerende 

partij d.d. 13 oktober 2021 waarbij de schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 voor ……………….. 

werd teruggevorderd. 

 
5.1. Recht op de schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 
 
5.1.1. Situering  
  
De selectieve participatietoeslag, ook schooltoeslag genoemd, kan vanaf het schooljaar 2019-2020 
toegekend worden op basis van het Groeipakketdecreet.  Het betreft een overheveling van de 
schooltoelagen vanuit het departement Onderwijs.   
   
Om recht te hebben op de schooltoeslag dient te zijn voldaan aan een aantal voorwaarden.   
   
Aldus bepaalt artikel 24 Groeipakketdecreet de toekenningsvoorwaarden voor de schooltoeslag:   
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“Een jaarlijkse selectieve participatietoeslag leerling, waarvan het bedrag is bepaald in hoofdstuk 4 
van deze titel, wordt toegekend aan de leerling die aan al de volgende voorwaarden voldoet:   
  
1° de leerling heeft de Belgische nationaliteit, of de leerling van wie het bewijs niet geleverd wordt 
dat hij de Belgische nationaliteit bezit, is toegelaten of gemachtigd om in het Rijk te verblijven of er 
zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;   
  
2° de pedagogische voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 2 van deze titel;   
  
3° de financiële voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 3 van deze titel.   
  
De Vlaamse Regering kan algemene vrijstellingen van het eerste lid, 1°, bepalen.   
  
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de selectieve participatietoeslagen 
leerling.”   
   
  
Artikel 25 Groeipakketdecreet bepaalt verder de referentiedatum om het recht op de schooltoeslag 
te onderzoeken:   
   
“Om de toestand van het gezin waartoe de rechthebbende leerling behoort te bepalen, wordt bij de 
toepassing van dit decreet rekening gehouden met de toestand op 31 december van het schooljaar in 
kwestie.   
  
Om de nationaliteit en de woonplaats van de rechthebbende leerling die niet gekwalificeerd is als een 
rechtgevend kind als vermeld in artikel 8 te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening 
gehouden met de toestand op 31 december van het schooljaar in kwestie.   
  
Om de pedagogische toestand te bepalen, wordt bij de toepassing van dit decreet rekening gehouden 
met de toestand op de laatste schooldag van juni van het schooljaar in kwestie.”   
  
In casu blijkt de betwisting tussen de partijen betrekking te hebben op de schooltoeslag voor het 
schooljaar 2020-2021 die wordt teruggevorderd omdat het kind …………………. uiteindelijk tijdens dit 
schooljaar enkel bleek te zijn ingeschreven voor een opleiding in het 
volwassenenonderwijs.  Aangezien de betwisting tussen de partijen zich derhalve toespitst op de 
pedagogische voorwaarden, wordt daarom hierna enkel ingegaan op deze pedagogische 
voorwaarden (art. 24, 1e lid, 2° Groeipakketdecreet).  
  
  
5.1.2. Pedagogische voorwaarden: relevante decretale bepalingen  
  
In het Groeipakketdecreet wordt inzake de pedagogische voorwaarden een onderscheid gemaakt 
naargelang het kind kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs volgt.    
  
Aangezien het verzoek gericht is tegen de beslissing van verwerende partij d.d. 13 oktober 2021 
waarbij de schooltoeslag secundair onderwijs voor ………………. (°……………….) van verzoekster werd 
teruggevorderd, worden hierna specifiek de pedagogische voorwaarden voor leerlingen in het 
secundair onderwijs geciteerd.  De voorwaarden zijn evenwel vrij gelijklopend voor het secundair 
onderwijs en kleuteronderwijs.  
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De pedagogische voorwaarden houden in dat de leerling moet ingeschreven zijn in een door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling en voldoende 
aanwezig moet zijn.  Bij uitschrijving uit een school moet de leerling opnieuw ingeschreven worden 
binnen de 15 kalenderdagen.    
 

- Relevante bepalingen Groeipakketdecreet m.b.t. schooltoeslag secundair onderwijs 

De bepalingen van artikel 32 Groeipakketdecreet stellen immers dat: 

“Een selectieve participatietoeslag secundair onderwijs kan worden toegekend aan een 
rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, die is ingeschreven in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor secundair 
onderwijs of aan een rechthebbende leerling die de leertijd zoals bedoeld in het decreet van 10 juli 
2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap volgt in een door de 
Vlaamse Regering erkend centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote 
ondernemingen.” 

 

De bepalingen van artikel 34, § 1 Groeipakketdecreet stellen verder dat: 

“Aan een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, wordt geen selectieve 

participatietoeslag secundair onderwijs toegekend in een van de volgende gevallen: 

1° in het schooljaar in kwestie is hij niet ingeschreven in een onderwijsinstelling of centrum als 

vermeld in artikel 32; 

2° hij is ongewettigd afwezig geweest; 

3° uiterlijk vijftien kalenderdagen na de datum van uitschrijving uit een instelling voor secundair 

onderwijs of uit de leertijd in een centrum zoals bedoeld in artikel 32 is hij niet opnieuw ingeschreven 

in een instelling voor secundair onderwijs of in de leertijd in een centrum zoals bedoeld in artikel 32. 

In afwijking van het eerste lid, 3°, behoudt de rechthebbende leerling in het secundair onderwijs die 

op 30 juni van het schooljaar in kwestie niet langer ingeschreven is in een instelling voor secundair 

onderwijs of een centrum zoals bedoeld in artikel 32, zijn toelage, op voorwaarde dat hij in de loop 

van dat schooljaar zijn kwalificatie behaalde.” 

Uit deze bepalingen volgt derhalve dat de rechthebbende leerling op 30 juni van het desbetreffende 

schooljaar dient ingeschreven te zijn in een bij artikel 32 Groeipakketdecreet bedoelde instelling of 

centrum, tenzij de inschrijving heeft geleid tot het behalen van zijn/haar kwalificatie in de loop van 

dat schooljaar. 

 

- De Memorie van toelichting verstrekt de volgende toelichting bij de voormelde artikelen 
32 en 34 Groeipakketdecreet:  

  
Betreffende artikel 32 Groeipakketdecreet:  
  
“Dit artikel bepaalt in welke secundaire scholen of welke centra leerlingen zich moeten inschrijven 
om een selectieve participatietoeslag te krijgen. Er kan opnieuw verwezen worden naar de toelichting 
onder artikel 26.  
(…)”  
Betreffende artikel 34 Groeipakketdecreet:  
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“Net zoals het belangrijk is om leerlingen in het lager onderwijs van bij de start van het schooljaar op 
de schoolbanken te krijgen en te houden (cf. artikel 30), geldt dit des te meer voor leerlingen in het 
secundair onderwijs, met inbegrip van leerlingen in het stelsel leren en werken.  
Ten eerste dient de leerling uiteraard ingeschreven te zijn (en te blijven voor het ganse schooljaar).  
Ten tweede mag de leerling niet te vaak ongewettigd afwezig zijn geweest. Dit wordt vastgesteld 
aan de hand van artikel 16, §§ 1, 2° tot en met 3 Decreet Studiefinanciering.  
Ten derde moet de leerling die is uitgeschreven uiterlijk vijftien kalenderdagen na de datum van 
uitschrijving in het secundair onderwijs opnieuw zijn ingeschreven in het secundair onderwijs of in de 
leertijd in een centrum zoals bedoeld in artikel 32. In afwijking hiervan behoudt de leerling in het 
secundair onderwijs die op 30 juni van het schooljaar in kwestie niet langer ingeschreven is zijn 
toelage, op voorwaarde dat de leerling in de loop van dat schooljaar zijn kwalificatie reeds behaald 
had.  
Het sanctioneringsmechanisme van het lager onderwijs is bijgevolg ook van toepassing in het 
secundair onderwijs.   
(…)”  
  
De Memorie van toelichting betreffende artikel 30 waarnaar in de voorgaande passages wordt 
verwezen, bepaalt als volgt:  
  
“Het is belangrijk om kinderen meteen bij de start van het schooljaar op de schoolbanken te krijgen 
én hen daar te houden. De selectieve participatietoeslag speelt hierin een rol van betekenis, net zoals 
voorheen de schooltoelage deed, door het recht op de selectieve participatietoeslag te koppelen aan 
enerzijds de schoolinschrijving en anderzijds de voldoende aanwezigheid. De leerling dient telkens 
aan beide voorwaarden te voldoen.  
(…)”.  
 

 

5.1.3. Administratieve praktijk 

  
- Elektronische gegevensuitwisseling:  

  
De elektronische gegevensuitwisseling tussen het departement Onderwijs en de uitbetalingsactoren 
die de uitbetalingsactoren toelaat het recht op de schooltoeslag automatisch te onderzoeken zonder 
een aanvraag van het gezin, is als volgt bepaald in het Groeipakketdecreet:  
  
Artikel 36 Groeipakketdecreet:  
“§1. Om het recht op en het bedrag van een selectieve participatietoeslag in het secundair onderwijs 
vast te stellen, meldt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan Kind en Gezin:  
1° welke leerlingen in welk structuuronderdeel zijn ingeschreven in een onderwijsinstelling of een 
centrum als vermeld in artikel 32;  
2° de datum van inschrijving;  
3° de datum van eventuele uitschrijving;  
4° welke leerlingen ongewettigd afwezig zijn geweest als vermeld in artikel 34, § 2 tot en met § 4.  
§2. Kind en Gezin meldt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming het aantal kinderen 
dat selectieve participatietoeslagen secundair onderwijs ontvangt.  
§3. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de gegevens, vermeld in paragraaf 1 en 2, moeten 
worden meegedeeld. De Vlaamse Regering bepaalt ook welke instellingen aan Kind en Gezin moeten 
melden dat een leerling een interne leerling is en de wijze waarop ze dat moeten melden.”  
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De Memorie van toelichting betreffende artikel 36 Groeipakketdecreet verstrekt daarbij de volgende 
toelichting:  
  
“Dit artikel bepaalt welke gegevens het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming moet meedelen 
aan Kind en Gezin, teneinde te kunnen nagaan of de leerling aan de decretale pedagogische 
voorwaarden van de selectieve participatietoeslag secundair onderwijs voldoet en op welk bedrag 
een leerling recht heeft.  
De uitbetalingsactoren zullen wat betreft de pedagogische gegevens, en de gegevens betreffende 
welke leerlingen in het 3de leerjaar van de 3de graad voltijds technisch of beroepssecundair zitten, en 
welke leerlingen secundair onderwijs en welke leerlingen het stelsel leren en werken volgen enkel 
rekening houden met de informatie die door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt 
bezorgd aan Kind en Gezin.  
(…)”  
 

- Administratieve onderrichtingen 

Bij Toelichtingsnota nr. 13 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket d.d. 29 januari 2021 
betreffende de “Vaststelling en betaling van de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) vanaf 
het schooljaar 2020-2021” wordt er met betrekking tot de pedagogische voorwaarden in het 
algemeen gesteld dat: 
 
“2. Pedagogische voorwaarden 

Vooraf 

• Voor de provisionele betaling van de schooltoeslag houden de uitbetalingsactoren rekening 

met de studies waarvoor de rechthebbende leerling is ingeschreven in 

het schooljaar waarvoor de schooltoeslag wordt onderzocht. Bij de definitieve vaststelling of 

aan de pedagogische voorwaarden is voldaan wordt rekening gehouden met de toestand op 

de laatste schooldag van juni van dat schooljaar. 

• Het gaat telkens om onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde, 

of gesubsidieerde onderwijsinstelling.  De rechthebbende leerling hoeft dus niet in 

Vlaanderen te wonen. Ook leerlingen die in een andere deelentiteit in België, of buiten België 

wonen komen in aanmerking voor een schooltoeslag als ze naar een Vlaamse school gaan en 

uiteraard voor zover ook de andere toekenningsvoorwaarden vervuld zijn. 

• Om na te gaan of de leerling onderwijs volgt in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 

gefinancierde, of gesubsidieerde onderwijsinstelling kunnen 

de uitbetalingsactoren zich enkel baseren op de gegevens van Onderwijs2.  Als de gegevens 

uit de flux afkomstig van Onderwijs betwist worden, kan het dossier enkel aangepast worden 

op basis van verbeterde gegevens meegedeeld door 

Onderwijs.  De uitbetalingsactoren dienen anomalieën dienaangaande te signaleren 

aan Kring.info@kindengezin.be. 

• Het moet gaan om een school erkend, gesubsidieerd, of gefinancierd door de Vlaamse 

Gemeenschap. Er kan bijgevolg geen schooltoeslag toegekend worden voor 

thuisonderwijs, ziekenhuisonderwijs, 2e kans onderwijs (CVO).  Privé onderwijs is meestal 

niet erkend, maar er zijn uitzonderingen: Eureka, De Leerwijzer, Safe, Sint-Ignatiusschool.” 

 

https://gpedia.groeipakket.be/nl/richtlijnen/toelichtingsnotas/regelgeving-pagina/toelichtingsnota-13-van#footnote2_e31h16j
mailto:Kring.info@kindengezin.be
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Daarbij wordt verder specifiek betreffende de pedagogische voorwaarden voor de schooltoeslag 

secundair onderwijs nog volgende toelichting gegeven: 

“2.3. Secundair Onderwijs en leerlingen van de opleiding verpleegkunde in het hoger 

beroepsonderwijs (HBO5-verpleegkunde) 

De rechthebbende leerling in het secundair onderwijs en HBO5-verpleegkunde moet voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

• ingeschreven zijn in secundair onderwijs of in HBO5-verpleegkunde; 

• gerechtigd zijn om secundair onderwijs of HBO5-verpleegkunde te volgen; 

• leeftijdsvoorwaarde: ≤ 22 jaar in het schooljaar; in het schooljaar 2020/2021 is dat: leeftijd ≤ 

22 jaar voor of op 31 augustus 2021. 

Uitzondering: er geldt geen leeftijdsgrens voor rechthebbende leerlingen die onderwijs 

volgen in het buitengewoon secundair onderwijs of die HBO5-verpleegkunde volgen; 

• voldoende aanwezig zijn in het lopende of voorafgaande schooljaar, d.w.z. minder dan 30, al 

dan niet gespreide, halve schooldagen ongewettigd afwezig per schooljaar; 

• bij verandering van school mag er niet meer dan 15 kalenderdagen verschil zijn tussen de 

uitschrijving in de vroegere school en de inschrijving in de nieuwe school. 

Indien de leerling 2 schooljaren op rij meer dan 29 halve dagen per schooljaar ongewettigd afwezig 

was op school wordt de schooltoeslag voor het 2e schooljaar teruggevorderd.  Echter wanneer 

de leerling op 30 juni 2021 niet meer ingeschreven is in een instelling voor secundair onderwijs, maar 

in de loop van het schooljaar 2020/2021 zijn kwalificatie behaalde, behoudt hij zijn recht op 

schooltoeslag voor het schooljaar 2020/2021. 

De term “kwalificatie” op zich heeft een brede betekenis en moet binnen 

het Groeipakketdecreet naar de geest van de vroegere terminologie “opleiding voltooid” 

geïnterpreteerd worden bij uitschrijving vóór 30/6 

• In aanmerking te nemen als ‘kwalificatie’ voor behoud schooltoeslag: 

o diploma over volledig voltooide opleiding (eind-onderwijskwalificatie) => voor 

onderwijsvormen waar een beroepskwalificatie aan vasthangt, dient zowel de 

onderwijskwalificatie als de beroepskwalificatie te worden behaald. 

o eindbewijzen voor onderwijsvormen 1 en 2 van het buitengewoon secundair 

onderwijs (BuSo): 

• “maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning” 

• “maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning 

én arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning” 

• NIET in aanmerking te nemen: 

o deelkwalificaties 

o beroepskwalificaties 

o kwalificaties behaald bij de Examencommissie 

2.3.1. Gegevensvergaring in de automatische procedure en in de manuele alarmbelprocedure 

De inschrijving in het secundair onderwijs of HBO5-verpleegkunde blijkt uit de (maandelijkse) dump 

Inschrijvingen van “Onderwijs”, alsook uit de schoolInschrijvingen_Attest17 tot 25 jaar. 

Uit deze dump van Onderwijs zal ook blijken of de leerling bij verandering van school in de loop van 

het schooljaar tijdig (binnen 15 kalenderdagen) opnieuw ingeschreven is in een andere school.  Als 
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de leerling ingeschreven is dient ook te worden aangenomen dat hij gerechtigd is om secundair 

onderwijs te volgen.  

Of de leerling voldoende aanwezig was op school blijkt uit de consultatiestroom “Aanwezigheden” 

van Onderwijs.  Via de dump & consultatiestroom van Onderwijs worden de problematische 

afwezigheden meegedeeld.” 

 

5.1.4. Toepassing in casu 

In casu heeft verwerende partij in eerste instantie bericht ontvangen dat …………………………….. voor 

het schooljaar 2020-2021 was ingeschreven voor het 2de leerjaar, 3de graad Boekhouden informatica 

TSO in het …………………………………………………….. 

Gezien deze inschrijving in het ……………………………………………….. een bij de bepalingen van artikel 32 

Groeipakketdecreet bedoelde “door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of 

gesubsidieerde onderwijsinstelling voor secundair onderwijs” betreft, heeft verwerende partij de 

schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 aan verzoekster toegekend op 27 oktober 2020. 

………………………. heeft zich echter in de loop van september 2020 en nadien in januari 2021 tevens 

ingeschreven voor diverse modules bij ………………………………………………………… (CVO) te ………………. 

De initiële inschrijving in het ……………………………………………………. werd daarbij geannuleerd op 15 

oktober 2020. 

Rekening gehouden met deze annulering, blijkt er voor ……………….. derhalve tijdens het schooljaar 

2020-2021 en op 30 juni van dit schooljaar enkel een inschrijving in een centrum voor 

volwassenenonderwijs, dat geen bij de bepalingen van artikel 32 Groeipakketdecreet bedoelde 

onderwijsinstelling of centrum voor secundair onderwijs betreft.  

Verzoekster verwijst in haar verzoek d.d. 21 oktober 2021 naar het aantal gevolgde lesuren die recht 

geven op de toekenning van het Groeipakket: 

“Er werd mij ook verteld dat hij aan een bepaald aantal lesuren moest voldoen om toch in 

aanmerking te komen voor het groeipakket.” 

Hoewel het aantal gevolgde lesuren van belang is in het kader van de toekenning van de 

gezinsbijslag in het Groeipakket voor de meerderjarige student op grond van de bepalingen van 

artikel 8, § 2, 1e lid, 3° Groeipakketdecreet, is dit geen voorwaarde voor de toekenning van de 

schooltoeslag secundair onderwijs. 

De Geschillencommissie stelt dan ook vast dat er voor ………………… geen schooltoeslag kan worden 

toegekend voor het schooljaar 2020-2021 gelet op de bepalingen van artikel 32 en 32, § 1 

Groeipakketdecreet. 

Gelet op het feit dat de inschrijving in het ……………………….. op het ogenblik van de betaling van de 

schooltoeslag reeds was geannuleerd, dient de opportuniteit van de terugvordering te worden 

onderzocht. 

 

5.2 Opportuniteit van de terugvordering van het onverschuldigde bedrag aan uitbetaalde 
schooltoeslag  
   



   
 

  11 
 

  
5.2.1. Algemene principes   
  

• Artikel 1376 BW en artikel 103, §1, eerste lid, Groeipakketdecreet:  
  
Conform de bepalingen van artikel 1376 BW is diegene die per vergissing of met zijn weten iets 
ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht het terug te geven aan diegene van wie hij 
het onverschuldigde heeft ontvangen.  
  
In dezelfde zin bepaalt artikel 103, §1, eerste lid Groeipakketdecreet:  
“Onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden teruggevorderd, 
behalve in de gevallen waarin een dergelijke terugvordering wordt uitgesloten door dit decreet, door 
inhoudingen, verricht door de uitbetalingsactor, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1410, §4, 
van het Gerechtelijk Wetboek, op nog te betalen toelagen in het kader van het gezinsbeleid.”  
  

• Fout van de uitbetalingsactor: artikel 92, §1, 1° en 2° lid Groeipakketdecreet:  
  
De bepalingen van artikel 92, § 1, 1e en 2e lid Groeipakketdecreet vormen een uitzondering op dit 
algemene principe van de terugvordering van onverschuldigd betaalde toelagen in de mate dat 
wordt gesteld dat:   
“Als de uitbetalingsactor vaststelt dat een beslissing over toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
aangetast is door een juridische of materiële fout, trekt hij die beslissing in en neemt hij op eigen 
initiatief een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op de datum waarop de ingetrokken beslissing is 
ingegaan of had moeten ingaan, met behoud van de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk 2 
van deze titel.   
   
Als het gaat om een fout van de uitbetalingsactor, waarvan de begunstigde zich normaal geen 
rekenschap kan geven, en het bedrag van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid kleiner is dan 
het bedrag dat aanvankelijk was toegekend, neemt de uitbetalingsactor een nieuwe beslissing die 
uitwerking heeft op de eerste dag van de maand na de kennisgeving ervan.”  
  
De Memorie van toelichting betreffende het Groeipakketdecreet bevat hierover de volgende 
toelichting:   
“Dit artikel regelt de situatie waarin een beslissing van een uitbetalingsactor aangetast is door een 
juridische of materiële fout.   
De uitbetalingsactor die een juridische of materiële fout vaststelt, trekt de oorspronkelijke beslissing 
in en neemt een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op datum van de oorspronkelijke beslissing.   
Van bovenstaand principe wordt afgeweken wanneer de fout te wijten is aan de uitbetalingsactor en 
het bedrag waarop de begunstigde recht heeft op grond van de nieuwe beslissing kleiner is dan wat 
aanvankelijk was toegekend.  In dat geval heeft de nieuwe beslissing enkel uitwerking voor de 
toekomst.  De ratio legis is duidelijk dat de begunstigde niet de gevolgen moet dragen van een fout 
van de uitbetalingsactor.  Het moet echter gaan om een fout die de begunstigde redelijkerwijze niet 
kon opmerken.   
Indien een begunstigde bijvoorbeeld een bedrag ontvangt waarvan hij redelijkerwijze moest beseffen 
dat hij daarop geen recht had, dan zal de nieuwe beslissing wel uitwerking hebben op datum van de 
oorspronkelijke beslissing en kan dus geen toepassing gemaakt worden van de uitzondering.”  
  

• Rechtspraak en administratieve praktijk:  
  
Voor het toepasselijke referentiekader inzake rechtspraak en administratieve praktijk verwijst de 
Geschillencommissie naar de eerdere beslissing nr. 2019/017 d.d. 22.11.2019 van de 
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Geschillencommissie waarin verwezen werd naar de administratieve onderrichtingen in het kader 
van de Algemene Kinderbijslagwet die volgens het Agentschap Uitbetaling Groeipakket nog steeds 
instructief kunnen zijn. 
  
Tot en met 31 december 2018 golden onder de toepassing van de federale Algemene 
Kinderbijslagwet gelijkluidende bepalingen, terug te vinden in artikel 17 van het Handvest van de 
Sociaal Verzekerde (ingevoerd bij Wet van 11 april 1995 – stuk 10 – verder HSV genoemd) die stellen 
dat:   
‘Wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of materiële 
vergissing, neemt de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe beslissing die 
uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten ingaan, onverminderd de 
wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring.   
  
Onverminderd de toepassing van artikel 18, heeft de nieuwe beslissing, indien de vergissing aan de 
instelling van sociale zekerheid te wijten is, uitwerking op de eerste dag van de maand na de 
kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het aanvankelijk toegekende recht.   
   
Het vorige lid is niet van toepassing indien de sociaal verzekerde weet of moest weten, in de zin van 
het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met 
subsidies, vergoedingen en toelagen, dat hij geen recht heeft of meer heeft op het gehele bedrag van 
de prestatie.’   
  
In dit kader kan wat betreft de voormelde bepalingen van artikel 17 HSV worden verwezen naar de 
reeds bestaande rechtspraak waar zich een duidelijke tendens voordeed om te concluderen dat de 
sociaal verzekerde gelet op de complexiteit van de regelgeving niet kan geacht worden te weten of 
te moeten weten dat hij/zij al dan niet recht had op het onverschuldigde bedrag wanneer hij/zij te 
goeder trouw was en dat hij/zij erop mag vertrouwen dat de sociale zekerheidsinstelling de juiste 
beslissing neemt en correct uitbetaalt.     
  
Omgekeerd werd doorgaans geoordeeld dat er wél tot terugvordering kan worden overgegaan 
indien de sociaal verzekerde niet te goeder trouw was, waaromtrent de bewijslast bij de 
socialezekerheidsinstelling ligt (zie bvb. arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 15 maart 2013 
A.R. 2012/AH/227; vonnis van de Arbeidsrechtbank van Nijvel, afdeling Waver van 28 juli 2015 A.R. 
14/3052/A; vonnis van de Arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Sint-Niklaas van 16 januari 2015 A.R. 
14/1092/A en arrest van het Arbeidshof te Luik, afdeling Luik van 7 mei 2018 A.R. 2017/AL/122).   
   
In de administratieve praktijk werd er door de kinderbijslagfondsen bij de toepassing van de 
bepalingen van artikel 17 HSV eveneens naar gestreefd om bij een fout van het kinderbijslagfonds 
enkel terug te vorderen indien het vermoeden van de goede trouw van de sociaal verzekerde kon 
worden weerlegd (zie de circulaire omzendbrief CO nr. 1402 van 26 februari 2015).  
   
Betreffende de bepaling van de goede trouw kan worden verwezen naar de circulaire 
omzendbrief CO nr. 1360 van 20 juli 2006 (administratieve onderrichting FAMIFED), punt 2.2 waar 
wordt gesteld:  
‘De wet wilde een sociaal verzekerde die te goeder trouw was, selectief beschermen tegen foutieve 
handelingen van de administratie. Deze voorwaarde van goede trouw is enkel vervuld wanneer de 
sociaal verzekerde niet kon twijfelen aan de gegrondheid van de beslissing tot uitbetaling die ten 
onrechte werd genomen ten opzichte van hem.   
De wettekst die het feit van 'weten of moeten weten' voorziet, duidt aan dat men het standpunt 
moet innemen van een sociaal verzekerde die handelt met 'normale voorzichtigheid en toewijding', 
en niet dat van de concrete sociaal verzekerde die de onverschuldigde betaling ontving.  Zo heeft het 
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feit geen weerslag dat de concrete sociaal verzekerde het slachtoffer was van omstandigheden 
(ziekte, zwakzinnigheid, gebrekkige kennis van de taal,...) die op het moment van de betaling zijn 
begrip konden schaden.   
  
De materie zal geval per geval moeten geëvalueerd worden.  
  
Als algemene regel kan men stellen dat de bijslagtrekkende 'wist of moest weten' als hij:   
- een/de onverschuldigde bijslag ontving wegens frauduleuze handelingen of valse of bewust onjuiste 
verklaringen afgelegd door hem;   
- voor de onverschuldigde betaling bijzondere of algemene informatie had (controleformulieren 
met precisies over een bepaalde situatie die de sociaal verzekerde kende) die de pertinentie weerlegt 
van de later ten onrechte genomen beslissing tot toekenning;   
- wegens de aard van de betaling zelf (o.a. dubbele betaling van een zelfde bedrag aan kinderbijslag 
voor eenzelfde periode; kennisgeving van de toekenning van een sociale toeslag terwijl de 
rechthebbende zich niet in een dergelijke situatie bevindt,...) onmogelijk niet op de hoogte kon zijn 
van het onverschuldigde karakter van de betaling.’   
  
 
Bij de Toelichtingsnota nr. 19 van 18 mei 2021 (aangepaste versie van 26 oktober 2021) van het 

VUTG betreffende de vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van 

een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de Vlabel-procedure, 

worden met betrekking tot het begrip ‘te goeder trouw’ volgende gelijkaardige administratieve 

richtlijnen gegeven: 

“5.3.1. Te goeder trouw 
Een ontvanger wordt geacht te goeder trouw te zijn als hij niet wist of redelijkerwijze niet kon weten 
dat hij ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid heeft ontvangen. 
Gelet op de complexiteit van de regelgeving kan de ontvanger niet worden geacht te weten of te 
moeten weten dat hij al dan niet recht had op de onverschuldigde betaalde toelage wanneer de 
ontvanger ter goeder trouw was en dat hij erop mag vertrouwen dat de uitbetalingsactor de juiste 
beslissing neemt en correct uitbetaalt. 
Het is aan de uitbetalingsactor om het vermoeden van de goede trouw van de ontvanger te 
weerleggen. Om de goede trouw te beoordelen moet de uitbetalingsactor het standpunt innemen 
van een ontvanger die handelt met ‘normale voorzichtigheid en toewijding’ en niet dat van de 
concrete ontvanger die de onverschuldigde betaling ontving. Zo heeft het feit dat de concrete 
ontvanger het slachtoffer was van omstandigheden (ziekte, zwakzinnigheid, gebrekkige kennis van 
de taal,….) die op het moment van de betaling zijn begrip konden schaden, geen weerslag. 
De goede trouw van de ontvanger zal geval per geval moeten worden beoordeeld. Als algemene 
regel kan men stellen dat het vermoeden van de goede trouw weerlegd is als de ontvanger: 

• onverschuldigde toelagen ontving wegens frauduleuze handelingen of door de ontvanger 
afgelegde valse of bewust onjuiste verklaringen; 

• bijzondere of algemene informatie (bv.: informatiebrieven, regularisatiebrieven) had 
ontvangen waaruit blijkt dat de beslissing tot toekenning van de toelage door de 
uitbetalingsactor ten onrechte is genomen; 

• wegens de aard van de betaling (bv. dubbele betaling van eenzelfde toeslag voor dezelfde 
periode) zelf onmogelijk niet op de hoogte kon zijn van het feit dat de betaling 
onverschuldigd is.” 
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Fout van de uitbetalingsactor en beoordeling ‘goede trouw’ van de begunstigde in functie van een 
laattijdige verwerking van ontvangen gegevens door de uitbetalingsactor. 
 
Bij de circulaire omzendbrief CO nr. 140220 van 26 februari 2015 (administratieve onderrichting 
FAMIFED) werden bijkomend volgende administratieve richtlijnen gegeven omtrent de vraag welke 
behandelingstermijn redelijkerwijs al dan niet als laattijdig dient te worden beschouwd in het kader 
van de beoordeling of er al dan niet een fout van de uitbetalingsactor ten grondslag ligt aan de 
onverschuldigde betaling: 
 
“2.2. Fout van het fonds: verwerkingstermijn van informatie 

Het Handvest van de Sociaal Verzekerde bepaalt dat wanneer een instelling een aanvraag krijgt, hij 
over een termijn van vier maanden beschikt om een beslissing te nemen5. De wetgever meent dus 
dat de instellingen moeten beschikken over voldoende tijd om een aanvraag te analyseren. De 
rechtspraak verwijst naar het criterium van de redelijke termijn op basis waarvan er een 
onverschuldigd bedrag is voortvloeiend uit een administratieve fout. 
 
In dezelfde optiek kunnen we ervan uitgaan dat wanneer een fonds nieuwe informatie ontvangt, het 
moet beschikken over een redelijke termijn om die te verwerken. De door CO 1360 vastgelegde 
termijn van vijftien kalenderdagen vanaf de ontvangst van de informatie lijkt te beperkt gezien het 
alsmaar toenemende aantal gegevens dat de fondsen moeten verwerken. 
 
De verwerkingstermijn van vijftien dagen is dus aangepast en is bepaald op dertig kalenderdagen 
vanaf de datum van ontvangst van de informatie. Voor de elektronische fluxen valt de datum van 
ontvangst zeven dagen na de datum waarop de KSZ de informatie verwerkt heeft. 
 
Als inkomende documenten niet de door de CO 1336 bepaalde datumstempel krijgen omdat ze 
gescand zijn, moet de betaalinstelling erop toezien dat het scannen gebeurt op de datum van 
ontvangst en dat de datum van het scannen of opgeslagen wordt in het informaticasysteem, of 
wordt vermeld op het document zelf. Met die datum wordt dan rekening gehouden om de 
verwerkingstermijn van de informatie te berekenen. 
 
2.3. Vaststelling van de goede trouw van de sociaal verzekerde 

We wijzen eerst op de bepaling van artikel 13 van het Handvest van de Sociaal Verzekerde: "De 
beslissingen tot toekenning van een recht, van een aanvullend recht, van de regularisatie van een 
recht of tot weigering van sociale prestaties bedoeld in de (artikelen 10 en 11) moeten met redenen 
worden omkleed (...)". Wanneer een fonds een onverschuldigd bedrag terugvordert moet het erop 
toezien in de motiveringsbrief duidelijk de reden te vermelden waarom het meent dat 
de bijslagtrekkende geacht werd te weten dat hij geen recht had op de ten onrechte uitgekeerde 
gezinsbijslag. 
 
Om de goede trouw van de sociaal verzekerde vast te stellen worden de volgende regels toegepast: 
Wij gaan ervan uit dat de sociaal verzekerde te goeder trouw is als: 

• hij alle nuttige informatie voor zijn dossier heeft doorgestuurd; 
• er in het dossier geen andere elementen zijn die dit vermoeden ter discussie stellen. 

Een sociaal verzekerde die na het doorsturen van die gegevens ten onrechte de gezinsbijslag blijft 
ontvangen moet beschouwd worden als iemand die meent dat die gezinsbijslag inderdaad 

https://gpedia.groeipakket.be/nl/andere-regelgeving/omzendbrieven-akbw/co/regelgeving-pagina/co-1402-van-26-februari#footnote5_75ct0il
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verschuldigd is. Hij mag er inderdaad van uitgaan dat zijn dossierbeheerder, die over alle nodige 
informatie beschikt en terzake deskundig is, correct de diverse periodes van recht bepaalde. 
 
In dat laatste geval is het dus maar in bepaalde gevallen dat een fonds op basis van elementen in het 
dossier zou kunnen proberen vast te stellen dat de sociaal verzekerde wist of redelijk moest weten 
dat hij geen recht (meer) had op de bijslag die hij kreeg. In dat geval moet bij de kennisgeving van de 
beslissing aan de sociaal verzekerde aan de hand van tastbare elementen gewettigd worden waarom 
de goede trouw van de sociaal verzekerde betwist wordt. 
 
Er zijn verschillende gevallen mogelijk: 
 

2.3.1. De bijslagtrekkende deelde de informatie rechtstreeks mee aan het fonds 
 

We nemen het geval waarin de sociaal verzekerde de informatie rechtstreeks naar het fonds stuurde 
(terugsturen van het formulier, e-mail sturen, enz.) en het fonds desondanks een verkeerd bedrag 
blijft betalen. Er is dus een fout van de betaalinstelling. Bovendien kunnen we in dit geval vaststellen 
dat de sociaal verzekerde te goeder trouw is. 
 
De dubbele voorwaarde (fout van het fonds + goede trouw van de sociaal verzekerde) is a priori 
vervuld: een onverschuldigd bedrag dat zou voortvloeien uit het feit dat het fonds zijn beslissing niet 
aanpaste naar aanleiding van de nieuwe informatie die het ontving van de sociaal verzekerde, zou 
dan ook niet kunnen teruggevorderd worden en moeten aangerekend worden aan het reservefonds. 
Het fonds beschikt echter over een verwerkingstermijn van dertig dagen vanaf de datum van 
ontvangst van de informatie. Het feit per formulier de nodige informatie te hebben gestuurd naar de 
sociaal verzekerde vóór de informatie van de sociaal verzekerde te krijgen volstaat niet om ervan uit 
te gaan dat hij moest weten dat hij geen recht had op de betaling, omdat hij zijn veranderde situatie 
op tijd meedeelde. Het fonds zal niet geldig kunnen aantonen dat de sociaal verzekerde niet te 
goeder trouw was, tenzij dat vermoeden op basis van andere elementen in het dossier ter discussie 
kan gesteld worden. In dat laatste geval moeten die bijzondere en individuele elementen uitdrukkelijk 
vermeld zijn bij de kennisgeving. 
 

2.3.2. De informatie over het gezin van de bijslagtrekkende is beschikbaar (RNP) 
 

We nemen hier het geval waar de sociaal verzekerde op tijd zijn veranderde situatie meedeelde 
(adresverandering meegedeeld aan de gemeente). 
 
Aangezien het fonds, dat op de hoogte was van de veranderde situatie van de sociaal verzekerde, 
onjuiste betalingen deed, beging het een fout. 
 
Aangezien de sociaal verzekerde zijn veranderde situatie doorgaf aan de gemeente is hij vrijgesteld 
van de verplichting om het fonds zelf in te lichten (zie koninklijk besluit van 12 april 1984 en MO 522 
van 27 april 1993). 
 
Aan die voorwaarden kan het fonds niet proberen aan te tonen dat de bijslagtrekkende niet te 
goeder trouw was bij zijn eerste aanvaarding (hij deelde de informatie mee). 
 
Het feit per formulier de nodige informatie te hebben gestuurd naar de sociaal verzekerde volstaat 
niet om te vermoeden dat hij moest weten geen recht te hebben op de betaling, aangezien hij zijn 
veranderde situatie op tijd meedeelde aan de bevoegde instelling (gemeente), tenzij dat vermoeden 
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ter discussie kan gesteld worden op basis van andere elementen in het dossier. In dat laatste geval 
moeten die bijzondere en individuele elementen uitdrukkelijk vermeld zijn bij de kennisgeving. 
 
De dubbele voorwaarde (fout van het fonds + goede trouw van de sociaal verzekerde) is a priori 
vervuld: een onverschuldigd bedrag dat zou voortvloeien uit het feit dat het fonds zijn beslissing 
niet aanpaste na op het netwerk beschikbare informatie niet te hebben verwerkt, zou dan ook niet 
kunnen teruggevorderd worden en moeten aangerekend worden aan het reservefonds. Het fonds 
beschikt echter over een verwerkingstermijn van dertig dagen vanaf de datum van ontvangst van 
de informatie (datum verwerking KSZ + 7 dagen).” 
 
Deze termijn van 30 dagen wordt eveneens in het kader van terugvorderingen van onverschuldigde 
bedragen het Groeipakket aangehouden. 
 
De Toelichtingsnota nr. 18 van 28 januari 2021 van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket 
betreffende de “Rechten en plichten van begunstigden in contacten met hun uitbetalingsactoren” 
vermeldt dienaangaande dat: 
 
“Verwerkingstermijn debet: 30 dagen 
 
Indien tijdens de beslissingstermijn definitief een debet wordt vastgesteld, heeft de uitbetalingsactor 
30 dagen tijd om dit debet te verwerken en de regularisatiebrief aan de schuldenaar te versturen. Dit 
wil zeggen dat de dossierbeheerder het nodige doet opdat het debet in de CGPA wordt geregistreerd 
zodat deze schuldvordering kan worden opgevolgd en de regularisatiebrief aan de schuldenaar wordt 
verstuurd. 
 
Voorbeeld: op 8 december 2020 ontvangt de dossierbeheerder een flux om te melden dat het 
meerderjarig kind op 30 juni zijn studies heeft beëindigd en vanaf 1 juli voltijds aan het werk is. De 
maanden juli tot en met november zijn ten onrechte betaald. De dossierbeheerder heeft 
30 dagen tijd, te rekenen vanaf 8 december 2020, om het nodige te doen zodat de schuld in de CGPA 
is geregistreerd en de regularisatiebrief aan de begunstigde is verstuurd.” 
 
 

 
5.2.2. Toepassing van de voormelde principes inzake terugvordering bij fout van de administratie 

in casu  
  
Er dient te worden benadrukt dat voornoemde bepalingen van artikel 92, § 1, 1e en 
2e lid Groeipakketdecreet enkel van toepassing zijn indien er effectief een materiële fout of 
vergissing van de uitbetalingsactor blijkt die ten grondslag ligt aan de 
terugvordering.  Vervolgens moet worden nagegaan of de betrokkene zich normaal geen rekenschap 
kan geven van die fout, om te bepalen of het onverschuldigde bedrag al dan niet 
kan worden teruggevorderd.   
  
Uit de door verwerende partij ontvangen fluxen van Onderwijs, blijkt dat er voor ………………….. op 11 

augustus 2020 een attest van inschrijving in het ……………………………………………….. (voor de opleiding 

2de leerjaar, 3de graad Boekhouden informatica TSO, dit is de vervolgopleiding op de inschrijving voor 

het daaraan voorafgaande schooljaar 2019-2020) werd afgeleverd.   

Vermits deze inschrijving voldoet aan de voorwaarden van artikel 32 Groeipakketdecreet, werd in 

het kader van de automatische provisionele rechtentoekenning op basis van de gegevens gekend in 
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het begin van het schooljaar, de schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 voor …………………….. 

toegekend op 27 oktober 2020. 

Vanaf 15 oktober 2020, derhalve 12 kalenderdagen vóór de automatische toekenning, was dit attest 

van inschrijving reeds niet meer raadpleegbaar ingevolge de annulering van de inschrijving in het 

………………………………………………………. 

Gezien bij de administratieve richtlijnen als bepaald bij de Toelichtingsnota nr. 18 van het VUTG een 

verwerkingstermijn van 30 dagen wordt voorzien, kan redelijkerwijs niet worden aangenomen dat 

de annulering nog tijdig, d.w.z. vóór de automatische toekenning d.d. 27 oktober 2020, door 

verwerende partij had kunnen worden verwerkt en de betaling nog tijdig had kunnen worden 

geannuleerd.   

De automatische toekenning d.d. 27 oktober 2020 kan bijgevolg dan ook niet worden beschouwd 

als een fout van de verwerende partij wegens laattijdige verwerking van reeds gekende gegevens. 

De Geschillencommissie stelt dan ook vast dat het voordeel van de bepalingen van artikel 92, § 1, 1e 

en 2e lid Groeipakketdecreet geen toepassing kan vinden. 

 

 

5.3. Afzien van terugvordering 
 

Verzoekster geeft in haar verzoek d.d. 19 oktober 2021 aan dat: 
“Het bedrag dat ik moet terugbetalen € 964,05 kan ik niet terugbetalen omdat ik maar een laag 
inkomen heb en zijn kindergeld ook nodig heb om rond te komen.” 
 
Artikel 103, §§1 en 2 Groeipakketdecreet bepaalt als volgt:  
“§1. Onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden teruggevorderd, 
behalve in de gevallen waarin een dergelijke terugvordering wordt uitgesloten door dit decreet, door 
inhoudingen, verricht door de uitbetalingsactor, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1410, §4, 
van het Gerechtelijk Wetboek, op nog te betalen toelagen in het kader van het gezinsbeleid.  
Als de toelage niet teruggevorderd kan worden door middel van inhoudingen, als de betrokkene niet 
reageert op minimaal twee aanmaningen van de uitbetalingsactor of als hij het afbetalingsplan dat 
is overeengekomen met de uitbetalingsactor, niet langer uitvoert, vordert de Vlaamse 
Belastingdienst de onverschuldigd betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid terug. De 
uitbetalingsactor bezorgt de gegevens van de personen bij wie de ten onrechte betaalde toelagen in 
het kader van het gezinsbeleid bij dwangbevel moeten worden ingevorderd, via Kind en Gezin, aan de 
Vlaamse Belastingdienst.  
§2. De uitbetalingsactor kan binnen de voorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, afzien van 
de terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag:  
1° in bijzondere, gemotiveerde gevallen of in bepaalde categorieën van gevallen, op voorwaarde dat 
de schuldenaar te goeder trouw is;  
2° als het terug te vorderen bedrag gering is;  
3° als blijkt dat de terugvordering onzeker of te duur is in vergelijking met het bedrag dat 
teruggevorderd moet worden.  
(…)”  
 
In uitvoering van voormeld artikel 103 Groeipakketdecreet, bepaalt artikel 13, 1e t.e.m. 3e lid van het 
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de 
rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling 
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van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van 
toelagen in het kader van het gezinsbeleid (hierna BVR Rechten en plichten begunstigden) als volgt:  
  
“De schuldenaar aan wie een beslissing tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag is 
meegedeeld, kan bij de uitbetalingsactor, waarbij de schuld is ontstaan, een verzoek indienen om van 
die terugvordering af te zien. De uitbetalingsactor die dat verzoek ontvangt, stuurt een 
ontvangstbewijs naar de begunstigde.   
   
Een verzoek, in de zin van het eerste lid, om af te zien van de terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde bedrag kan alleen ingewilligd worden als de schuldenaar voldoet aan de volgende twee 
voorwaarden:   
1°       te goeder trouw zijn;   
2        zich in een onzekere financiële situatie bevinden.   
   
In het tweede lid, 1°, wordt verstaan onder te goeder trouw: het niet weten of redelijkerwijze niet 
kunnen weten dat men ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid ontvangen heeft.”   
   
   
De Bisnota aan de leden van de Vlaamse Regering bevat de volgende toelichting betreffende 
voormeld artikel 13:   
“Op basis van artikel 103, §2, van het Groeipakketdecreet, worden in dit artikel de bijkomende 
voorwaarden voor het afzien van de terugvordering van onverschuldigde betalingen verder 
uitgewerkt. Met dit artikel wordt de huidige procedure gebaseerd op de Circulaire Omzendbrief 
1346 verder gezet.   
 
Zo kan de uitbetalingsactor afzien van de terugvordering van een onverschuldigde betaling op vraag 
van de schuldenaar wanneer deze te goeder trouw is.”   
   
Bij de Toelichtingsnota nr. 19 van 18 mei 2021 (aangepaste versie van 26 oktober 2021) van het 
Agentschap Uitbetaling Groeipakket betreffende de vaststelling van de regels voor de ambtshalve en 
gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het 
gezinsbeleid en de Vlabel-procedure, worden met betrekking tot het begrip ‘te goeder trouw’ 
volgende administratieve richtlijnen gegeven:  
 
“5.3.1. Te goeder trouw  
Een ontvanger wordt geacht te goeder trouw te zijn als hij niet wist of redelijkerwijze niet kon weten 
dat hij ten onrechte toelagen in het kader van het gezinsbeleid heeft ontvangen.  
Gelet op de complexiteit van de regelgeving kan de ontvanger niet worden geacht te weten of te 
moeten weten dat hij al dan niet recht had op de onverschuldigde betaalde toelage wanneer de 
ontvanger ter goeder trouw was en dat hij erop mag vertrouwen dat de uitbetalingsactor de juiste 
beslissing neemt en correct uitbetaalt.  
 
Het is aan de uitbetalingsactor om het vermoeden van de goede trouw van de ontvanger te 
weerleggen. Om de goede trouw te beoordelen moet de uitbetalingsactor het standpunt innemen 
van een ontvanger die handelt met ‘normale voorzichtigheid en toewijding’ en niet dat van de 
concrete ontvanger die de onverschuldigde betaling ontving. Zo heeft het feit dat de concrete 
ontvanger het slachtoffer was van omstandigheden (ziekte, zwakzinnigheid, gebrekkige kennis van 
de taal,….) die op het moment van de betaling zijn begrip konden schaden, geen weerslag.  
De goede trouw van de ontvanger zal geval per geval moeten worden beoordeeld. Als algemene 
regel kan men stellen dat het vermoeden van de goede trouw weerlegd is als de ontvanger:  
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• onverschuldigde toelagen ontving wegens frauduleuze handelingen of door de 
ontvanger afgelegde valse of bewust onjuiste verklaringen;  
• bijzondere of algemene informatie (bv.: informatiebrieven, regularisatiebrieven) had 
ontvangen waaruit blijkt dat de beslissing tot toekenning van de toelage door de 
uitbetalingsactor ten onrechte is genomen;  
• wegens de aard van de betaling (bv. dubbele betaling van eenzelfde toeslag voor 
dezelfde periode) zelf onmogelijk niet op de hoogte kon zijn van het feit dat de betaling 
onverschuldigd is.”  

 
  

Verwerende partij verwijst in haar standpunt d.d. 8 december 2021 naar de kennisgeving aan 
verzoekster d.d. 27 oktober 2021 van de automatische toekenning van de schooltoeslag (formulier 
SEPAR01): 

“Op basis van deze gegevens (elektronische flux) werd de schooltoeslag van €964,05 automatisch 

toegekend op 27/10/2020. Begunstigde ……………………….. werd hiervan ingelicht met het formulier 

SEPAR01, verstuurd op 28/10/2020. Op blz. 2 van dit document wordt vermeld dat wij de 

schooltoeslag betalen op basis van type onderwijs ‘secundair’.” 

 Bij deze kennisgeving werd aan verzoekster meegedeeld dat: 

“De Vlaamse overheid zet sterk in op het opsporen van rechten, zodat elk gezin krijgt waarop het 
recht heeft. 
Wij ontvingen je inkomsten voor 2018. 
Wij hebben voor ……………………. het recht op een schooltoeslag in het Groeipakket onderzocht. 
Je hebt recht op een schooltoeslag van € 964,05 voor het schooljaar 2020-2021. 
De berekening vind je als bijlage. 
(…) 
Het bedrag kan nog veranderen als je kind dit schooljaar minstens vijf maanden op internaat zit of 
als blijkt dat je kind op het einde van het schooljaar onvoldoende aanwezig was. 
 
Laat het ons ook weten: 

• als er in je gezin personen ouder dan 25 jaar hoger onderwijs volgen (ook Ba-na-Ba of ma-na-
ma); 

• als een persoon in je gezin erkend is als persoon met een handicap. Dat is enkel nodig voor 
gezinnen die buiten Vlaanderen wonen; 

• als je kind op internaat zit. 
 
Algemene info over de voorwaarden en de berekening van de schooltoeslag staat op 
www.groeipakket.be. 
Heb je nog vragen over je schooltoeslag? Contacteer ons gerust. Je vindt onze gegevens links 
bovenaan deze brief. 
(…)” 

Zoals door verwerende partij wordt aangegeven, wordt verder bij de detailberekening (blz. 2 van de 
kennisgeving) vermeld dat de schooltoeslag werd berekend op basis van “secundair onderwijs” als 
“type onderwijs”. 

Hoewel mag worden aangenomen dat verzoekster op de hoogte was van de annulering van de 
inschrijving van haar zoon in het ………………………………………………….. en hij intussen was ingeschreven 
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in een centrum voor volwassenonderwijs en dus niet langer secundair onderwijs volgde, dient te 
worden vastgesteld dat er bij de kennisgeving (formulier SEPAR01) d.d. 27 oktober 2021 niet wordt 
vermeld dat het rechtgevend kind eveneens op 30 juni van dat schooljaar in een bij de bepalingen 
van artikel 32 Groeipakketdecreet bedoelde instelling of centrum dient te zijn ingeschreven of in de 
loop van dat schooljaar de desbetreffende kwalificatie dient te behalen. 

Voor zover de annulering van de inschrijving in het ……………………………………………….. op 15 oktober 
2020 niet automatisch door deze schoolinstelling is gebeurd maar op aangeven van verzoekster of 
haar zoon, zou in toepassing van de administratieve richtlijnen van bovenvermelde CO 1402 d.d.26 
februari 2015 (cf. 5.2.1) verder onderzoek naar de goede trouw van verzoekster niet als opportuun 
dienen te worden geacht. 

De Geschillencommissie begrijpt uit het betoog van verzoekster ter zitting dat zij geen duidelijk 
inzicht had in het onderscheid tussen de toekenningsvoorwaarden voor de basisgezinsbijslag 
enerzijds en de schooltoeslag anderzijds.  De verzoekster heeft ook bijkomende elementen 
aangebracht ter zitting die een nieuw licht werpen op haar sociale situatie en waaruit naar voor 
komt dat zij niet de implicaties van de toepasselijke regels in haar specifieke situatie met een 
onverwachte wijziging van de gevolgde opleiding van haar zoon kon begrijpen.  De 
Geschillencommissie stelt dan ook vast dat de voorliggende elementen van het dossier niet 
afdoende toelaten om te besluiten dat het vermoeden van goede trouw in casu kan worden 
weerlegd zodat het verzoek van verzoekster d.d. 19 oktober 2021 als een aanvraag om afzien van 
terugvordering in de zin van de bepalingen van artikel 13, 1e t.e.m. 3e lid BVR Rechten en plichten 
begunstigden kan worden beschouwd, waarvoor de Geschillencommissie de bijzondere aandacht 
van de uitbetalingsactor hiervoor vraagt.  

  

6. Beslissing: 

Gelet op het Decreet van 27 juli 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 

(BS 31 juli 2018), artikelen 104-114;  

Gelet op het Besluit van 29 juni 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een 

commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van 

het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan;  

 

Na beraadslaging en om al de voormelde elementen, oordeelt de Geschillencommissie dat de 

vordering van de verzoekster ontvankelijk maar ongegrond is in die zin dat verwerende partij bij 

beslissing van 13 oktober 2021 terecht is overgegaan tot terugvordering van de ten onrechte 

toegekende schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 voor ………………………. 

Voorliggend verzoek van verzoekster d.d. 19 oktober 2021 kan echter wel worden beschouwd als 

een aanvraag om afzien van terugvordering. 

 

Aldus uitgesproken te Brussel op 25 maart 2022; 

 

De commissie was samengesteld uit: 
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De heer Herman Verlinden, voorzitter; 

De heer Ignace Lambert (Opgroeien regie) en mevrouw Renata Sterken (Parentia), leden. 

 

Opgemaakt in drie originele exemplaren, waaronder één exemplaar voor elke partij. 

Er kan beroep tegen deze beslissing worden ingesteld bij de griffie van de Arbeidsrechtbank te 

……………………………………………………………………………………………. 

 

De partijen beschikken hiervoor over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde dag 

na de datum van dit aangetekend schrijven (art. 115, § 1, eerste lid van het Decreet van 27 april 

2018 en art. 22, derde lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018). 

 

De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

 

H. Verlinden        M. Serlippens 

 


